
                                                                                 
 
 
Declaració dels municipis de l'AMI i les Territorials de l'ANC de la Comarca del Vallès Oriental. 

 

Reunits en sessió plenària, per una banda els representants dels municipis que pertanyen a 
l'AMI : Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Cardedeu, Castellcir, 
Castellterçol, Figaró-Montmany, Gualba, L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Roca del Vallès, 
Les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall,  Llinars del Vallès, Martorelles, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere 
de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, 
Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  

i per altre, representants de les AT's constituïdes  

 

Acorden: 

Donar ple suport al procés endegat pel Parlament, el Govern i la Societat Civil per la 
celebració d'una Consulta democràtica i políticament vinculant, en la que es pregunti als 
ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un Estat Independent. 

 

Intensificar la campanya per exercir la Sobirania Fiscal que el govern de la Generalitat 
proposa i l'AMI i l'ANC impulsen i promoure  la visualització de l'acció realitzant actes 
informatius a totes les poblacions de la comarca convidant a entitats, empreses i ciutadans a 
fer els seus ingressos tributaris a l'administració catalana. 

 

Elaborar un pla d' accions conjuntes per tal de promoure l'extensió social del missatge que 
ha de permetre la realització del procés de forma integradora en el que tota la població s'hi 
trobi identificada. 

 

A tal efecte ens comprometem a difondre la campanya per exercir el “dret a petició” i a fer 
possible, conjuntament, la cadena humana prevista pel proper 11 de setembre així com 
d'altres accions, a nivell nacional, promogudes per les dues entitats. 

 

A la vegada i per tal de visualitzar aquesta col·laboració, acordem celebrar, el proper dia 20 
de juliol la “Diada per la Independència, al Vallès Oriental”, per la que la comissió d'enllaç de 
les dues entitats està recollint propostes per tal de confeccionar el programa i fer una crida 
a participar-hi, a la totalitat de la població estiguin o no a favor de la Independència de 
Catalunya però sí a reconèixer la Sobirania, per decidir el nostre futur com a poble. 

 


